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Zainteresowanie pozyskiwaniem
funduszy europejskich jest coraz
wiêksze, co zosta³o zauwa¿one podczas ponad pó³rocznego funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, aby
wyjæ naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów zosta³a zorganizowana konferencja Tworzenie i
rozwój dzia³alnoci gospodarczej w
oparciu o fundusze unijne.
Konferencja ta odby³a siê 10 grudnia br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich o godzinie 16, o czym mo¿na by³o siê dowiedzieæ z informacji rozwieszonych
na terenie Powiatu Strzeleckiego, og³oszeñ zamieszczonych w lokalnych gazetach, oraz stron internetowych
www.powiatstrzelecki.pl
oraz
www.portal-strzelce.pl. Równo o
16stej Sala Narad w Starostwie zape³ni³a siê beneficjentami, wród których
przewaga by³a osób chc¹cych za³o¿yæ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Goci
przywita³ Starosta Strzelecki Pan Józef Swaczyna, który wyrazi³ zadowolenie z tak licznej frekwencji i zainteresowania mo¿liwociami pozyskiwania rodków unijnych na tworzenie i rozwój przedsiêbiorstw.
Spotkanie sk³ada³o siê z dwóch
czêci poprowadzonych przez specjalistów, praktyków z zakresu funduszy unijnych. Pierwsz¹ czêæ przedstawi³ Marcin Kopka, specjalista do
spraw projektów i inwestycji z Agencji Rozwoju Lokalnego Agrotur S.A,
by³a ona powiêcona tematowi zak³adania dzia³alnoci gospodarczej i po-

zyskiwania wsparcia finansowego na
ten cel. W czêci tej omówione zosta³y tak¿e aspekty zak³adania dzia³alnoci gospodarczej krok po kroku
w tym obowi¹zki podatkowe, zatrudnienie pracowników i kontrola przedsiêbiorstw.
Po wyst¹pieniu uczestnicy konferencji mieli mo¿liwoæ zadawania
pytañ, z której bardzo chêtnie korzystali. Najczêciej pytano o kwestie
zwi¹zane z za³o¿eniem dzia³alnoci
gospodarczej w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki i dzia³alnie 6.2 w
którym to mo¿na uzyskaæ nawet 40
tysiêcy z³otych na start. Kolejn¹
czêæ konferencji zwi¹zan¹ z mo¿liwociami pozyskania dofinansowania
unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2007-2013 poprowadzili
Milena Go³¹bek oraz Marcin Kula, z
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Podczas prezentacji zosta³a szczegó³owo omówiona O I RPOWO Podnoszenie atrakcyjnoci gospodarczej regionu, adresowana do
przedsiêbiorców osób fizycznych
chc¹cych za³o¿yæ dzia³alnoæ gospodarcz¹. M. Go³¹bek podczas prezentacji skupia³a siê na praktycznych
aspektach ubiegania siê o dofinansowanie unijne. Uczestnicy mogli dowiedzieæ siê w którym z poddzia³añ
s¹ relatywnie najwiêksze szanse na
uzyskanie wsparcia, jakie bêdzie przewidywalnie zainteresowanie naborem
marcowym a jakie naborem majowym
w ramach poddzia³ania 1.1.2 Inwesty-

cje w mikroprzedsiebiorstwach. Pracownicy OCRG przestrzegali równie¿
beneficjentów przed nieuczciwymi
firmami, które bardzo drogo sprzedaj¹
wydrukowane Szczegó³owe Opisy
Osi Priorytetowych, które to informacje mo¿na ci¹gn¹æ za darmo w Internecie.
Podczas konferencji poruszane
by³y ciekawe tematy dotycz¹ce naborów wniosków, kryteriów oceny
projektów w ramach poddzia³añ, a
tak¿e zmian w przepisach w zakresie
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Nawi¹za³a siê dyskusja miêdzy
prelegentami i uczestnikami konferencji. Zgodnie stwierdzono, ¿e organizacja takich praktycznych spotkañ informacyjnych jest bardzo potrzebna,
poniewa¿ niezwykle trudno jest odnaleæ siê w g¹szczu przepisów unijnych.
Jednym z celów Lokalnego Punktu Informacyjnego jest zwiêkszenie
wiadomoci i wiedzy wród spo³ecznoci powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, dlatego w
przysz³ym roku planowane s¹ kolejne konferencje, szkolenia dotycz¹ce
funduszy unijnych oraz programów
operacyjnych wynikaj¹cych z Narodowej Strategii Spójnoci 2007-1013.
W zwi¹zku z tym zapraszamy do
odwiedzania strony internetowej
www.powiatstrzelecki.pl, na której to
stronie bêd¹ zamieszczane informacje
o kolejnych konferencjach organizowanych przez Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich.

STAROSTA STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 padziernika
2008r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska
oraz ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz.U. Nr
199, poz. 1227 z 2008r.) podaje do publicznej wiadomoci informacjê o wydaniu w dniu 4 grudnia 2009r. decyzji nr 462/09 o zmianie decyzjê nr 89/03 z dnia
21.05.2003r. wydanej przez Starostê Powiatu Strzeleckiego na rzecz Gminy Lenica  ul. 1 Maja 9 w Lenicy,
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami i przepompowniami cieków sanitarnych z ruroci¹gami t³ocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przy³¹czami wodoci¹gowymi do przepompo-wni, w m. £¹ki
Kozielskie, w czêci projektu budowlanego, w zakresie:
- przebudowy ca³oci kolektora L3, w którego sk³ad
zosta³ w³¹czony ca³y dotychczasowy kolektor L1 oraz
przebudowane kolektory L4.2 i L4.2.1, co jest spowodowane rezygnacj¹ z odprowadzania cieków do systemu kanalizacyjnego w Raszowej - zakres przebudowy
obejmuje odcinek kolektora grawitacyjnego o d³ugoci

³¹cznej 1150,0m i ruroci¹gu t³ocznego na odcinku o d³ugoci 208,5m,
- budowy ruroci¹gu t³ocznego tranzytowego z pompowni PL-6 umo¿liwiaj¹cego odprowadzenie ca³oci cieków zebranych z terenu miejscowoci £¹ki Kozielskie do
systemu kanalizacyjnego miasta Kêdzierzyn-Kole - zakres budowy obejmuje odcinek ruroci¹gu d³ugoci 1805,0m,
na dzia³kach nr: 252, 256, 266/3, 274, 280/1 - k.m. 3 obrêb
ewidencyjny £¹ki Kozielskie, - 266/1, 266/2, 520/5, 589,
590/1, 592, 593, 595, 625, 626, 627, 628, 629/2, 630, 631,
632, 638/2, 639, 644, 645/1, 645/2, 661/5, 695, 701, 673
k.m. 4 obrêb ewidencyjny £¹ki Kozielskie, - 731, 732/1,
732/2, 741, 749/1, 749/2, 753/2, 765, 867, 871, 881/1,
881/4 k.m. 5 obrêb ewidencyjny £¹ki Kozielskie.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
Wydzia³ Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska
2, II piêtro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600,
wt.-pt.730÷1530) mo¿na zapoznaæ siê z treci¹ decyzji
oraz z dokumentacj¹ sprawy.
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KUCHARZ

ZAWADZKIE

KUCHARZ

STRZELCE OP.

KIEROWCA AUTOBUSU

UJAZD

OPERATOR KOPARKI
I £ADOWARKI
MECHANIK SAM.
LUB BLACHARZ
MECHANIK SAM.
LUSARZ LUB TOKARZ
LUB FREZER
MAGAZYNIER

WG ZLECEÑ

MONTER WI¥ZEK
OPERATOR MASZYN
PRACOWNIK PRODUKCJI
OPERATOR WÓZKA
WID£OWEGO
TAPICER
STOLARZ
MISTRZ STOLARSKI

KRONICA
ZAWADZKIE
RASZOWA
KRAPKOWICE
KRAPKOWICE
LUB DYLAKI
KRAPKOWICE
LUB DYLAKI
OLSZOWA
OLSZOWA
OLSZOWA
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykszta³cenie min.
rednie
- owiad. o niekaralnoci
- wykszt. min. rednie
- dowiad. w sprzeda¿y
- wykszt. min. rednie
- znajomoæ komputera
- wykszt. min. rednie
- dowiadczenie w
zarz¹dzaniu zasobami
ludzkimi
- wykszta³cenie min.
rednie
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min.
podstawowe
- wykszta³cenie
zawodowe lub rednie
- dowiadczenie
- wykszta³cenie rednie
kierunkowe
- dowiad. min. 3 lata
- prawo jazdy kat.D
- uprawnienia na przewóz
osób
- mile widziane
dowiadczenie
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- mile widziane
dowiadczenie
- mile widziane
wykszta³cenie zawodowe
- wykszta³cenie
min. zawodowe
- wykszta³cenie
min. zawodowe
- dowiadczenie
- uprawnienia
- wykszta³cenie min.
zawodowe
- dowiadczenie
- wykszt. zawodowe
- wykszt. kierunkowe

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

Lokalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
w Strzelcach Opolskich

serdecznie dziêkuje prelegentom i szanownym uczestnikom konferencji pn. Tworzenie i rozwój dzia³alnoci gospodarczej w oparciu o
fundusze unijne, która odby³a siê 10 grudnia 2009 roku w Starostwie
Powiatowym.
Wyra¿amy nadziejê, i¿ zdobyta wiedza pomo¿e Pañstwu w podjêciu decyzji o
rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej a istniej¹cym ju¿ firmom pozwoli na
rozwój, tego ¿ycz¹ Pañstwu pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego
w nadchodz¹cym 2010 roku.
Zapraszamy na konsultacje!!!
Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, pokój nr 7
47-100 Strzelce Opolskie
Tel. (077) 44 01 705
e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek 8:00-16:00, wtorek-pi¹tek 7.30 -15.30

U WAGA
Zawiadamia siê mieszkañców Powiatu Strzeleckiego, i¿ na mocy Zarz¹dzenia Starosty Strzeleckiego, dzieñ 24 grudnia 2009 r. w Starostwie
Powiatowym bêdzie dniem wolnym od pracy w zwi¹zku z wyst¹pieniem wiêta przypadaj¹cego w dniu wolnym od pracy (26 grudnia 2009 r.
- sobota).

